
Hotline: 086.758.9999
Email: info@vinatechjsc.vn - Website: vinatechgroup.vn

CATALOGUE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
VIETNAM VINATECH GROUP JOINT STOCK COMPANY



2 Catalogue

GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE



3Vinatechgroup.vn

MỤC LỤC/ CONTENT

I. Kệ siêu thị

   1. Kệ lưng tôn kín

   2. Kệ lưng tôn lỗ

   3. Chi tiết kệ siêu thị

   4. Phụ kiện siêu thị

II. Kệ quảng cáo

I. Supermarket shelf 

   1. Plain back board type

   2. Punched back board type

   3. Detail of supermarket shelf

   4. Accessory

II. Advertising shelf

04
04
05
06
09
13



4 Catalogue

I.KỆ SIÊU THỊ/ SUPERMARKET SHELF

1. Kệ Lưng Tôn Kín/ Plain Back Board Type

Cấu tạo kệ siêu thị
Structure of supermarket shelves

Đặc điểm kỹ thuật:
 - Nguyên liệu thép theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản.
 - Nguyên liệu bột sơn tĩnh điện nhập khẩu theo tiêu 

chuẩn châu Âu.
 - Thiết kế theo phương pháp lắp ghép, tháo lắp dễ dàng.
 - Dung sai nguyên vật liệu 0.5%.

Technical characteristic:
 - Raw steel material according to Japanese standard JIS.
 - The powder coating material is imported under European 

standards.
 - Design structure is made for convenience to remove and 

build.
 - Raw material tolerance 0.5%.
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2. Kệ Lưng Tôn Lỗ/ Punched Back Board Type

Đặc điểm kỹ thuật:
 - Nguyên liệu thép theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản.
 - Nguyên liệu bột sơn tĩnh điện nhập khẩu theo tiêu chuẩn 

châu Âu.
 - Thiết kế theo phương pháp lắp ghép, tháo lắp dễ dàng.
 - Dung sai nguyên vật liệu 0.5%.

Technical characteristic:
 - Raw steel material according to Japanese standard JIS.
 - The powder coating material is imported under European 

standards.
 - Design structure is made for convenience to remove and 

build.
 - Raw material tolerance 0.5%.

Cấu tạo kệ siêu thị
Structure of supermarket shelves
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Ưu điểm:
 - Bề mặt lưng tôn kín giúp trưng bày hàng hóa khoa học, 

nổi bật và chắc chắn hơn kệ lưng lưới.
 - Các chi tiết kệ được đóng thùng riêng đảm bảo không 

vênh, móp, méo khi vận chuyển.
 - Dễ dàng lắp đặt, tháo rời nếu muốn thay đổi sang vị trí 

khác.
 - Có thể tích hợp các loại móc, cây treo đồ để biến tấu theo 

ý đồ trưng bày.

Nhược điểm:
 - Được thiết kế độ dày cao nên sản phẩm có giá cả nhỉnh 

hơn các sản phẩm khác trên thị trường.

Advantage:
 - Helps to display goods logical and more firmed than wire 

back supermarket shelf.
 - The parts of the whole unit is separately packed, 

protecting from damage while transporting.
 - Conveniently build as well as remove to other positions.
 - Comfortably combine hooks and other applied parts to 

meet required displaying image.
Disadvantage:
 - Less price competitive in market due to the higher 

thickness than others.

Ưu điểm:
 - Bền mặt lưng là sự kết hợp giữa lưng tôn liền và lưng tôn 

lưới tăng tính thẩm mỹ,tạo điểm nhấn cho không gian cửa 
hàng.
 - Các chi tiết kệ được đóng thùng riêng đảm bảo không 

vênh, méo mó khi vận chuyển.
 - Dễ dàng lắp đặt, tháo rời nếu muốn thay đổi sang vị trí 

khác.
 - Có thể tích hợp các loại móc, cây treo đồ để biến tấu theo 

ý đồ trưng bày.
Nhược điểm:
 - Độ chịu tải tốt hơn kệ lưng lưới chưa đạt mức tối ưu như 

kệ tôn kín. 

Advantage:
 - Is the combination of both types of steel back gondola 

make more aesthetic, fitable to the displaying space.
 - The parts of the whole unit is separately packed, 

protecting from damage while transporting.
 - Conveniently build as well as remove to other positions.
 - Comfortably combine hooks and other applied parts to 

meet required displaying image.
Disadvantage:
 - The loading weight capacity is higher than wire back 

gondola, but less than the other.

Bảng chi tiết các loại kệ siêu thị tiêu chuẩn
The table shows detaily the gondolas

STT
No.

Tên kệ siêu thị
Commodity

Kích thước (Dài x Cao) mm/ Dimensions (Width x Height) mm

700x1200 700x1500 700x1800 900x1200 900x1500 900x1800 1200x1200 1200x1500 1200x1800

1
Kệ lưng tôn kín

Plain back board

2
Kệ lưng tôn lỗ

Punched back board

3. Chi Tiết Kệ Siêu Thị/ Detail of Supermarket Shelf

Kệ lưng tôn kín
Plain back board

Kệ lưng tôn lỗ
Punched back board
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Các loại kích thước mâm kệ đáp ứng
Standard dimensions of shelf

Chân trụ là bộ phận định hình lên khung kệ. Được sản 
xuất từ nguyên liệu thép chất lượng nhất, có độ dày 
vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường.

The pillar is the part that fixes on the shelf frame. 
Manufactured from the highest quality steel raw 
materials, with a thickness that is superior to other 
products on the market.

Mâm kệ Vinatech được thiết kế chịu lực dàn đều so với 
các sản phẩm khác trên thị trường (chỉ chịu lực ở 2 đầu) 
nên khi gài mâm đạt độ chắc chắn cao và không bị xê 
dịch. 

The tray is designed by Vinatech to bear even force 
in comparison to other products on the market (only 
bearing the force at the two ends), so when the tray is 
assembled, it is highly firm and does not move.

Logo được dập nổi ở trên mâm tránh nhầm lẫn với sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
The logo is embossed on the tray to avoid confusion with the floating product in the market.

Mã mâm
Shelf Code

Dài
Length (mm)

Rộng
Width (mm)

Dày
Thickness (mm)

Trọng tải
Load Capacity  (kg)

MD 500 - 1200 250 - 800 0.4 - 1.0 40 - 200

Mã chân trụ
Base foot code

Dài
Length (mm)

Rộng
Width (mm)

Dày
Thickness (mm)

Trọng tải
Load capacity  (kg)

L 600 - 2500 250 - 800 0.7 - 3.0 300 - 2000

T 600 - 2500 500 - 1600 0.7 - 3.0 600 - 4000

Các loại kích thước chân trụ đáp ứng
Standard dimensions of base foot

Mâm kệ được thiết kế bo tròn không bị sắc nhọn như các sản phẩm khác trên thị trường. 
The plate is designed without sharp site  better than others in market.
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Các loại lưng tôn
Back Board

Dài
Length (mm)

Rộng
Width (mm)

Dày
Thickness (mm)

Lưng lỗ
Punched Back Board

900 - 1200 210 - 300 0.4 - 0.6

Lưng kín
Plain Back Board

900 - 1200 210 - 300 0.4 - 0.6

Mã tay bass
Bracket code

Dài
Length (mm)

Dày
Thickness (mm)

Trọng tải
Load capacity  (kg)

B 250 - 800 1.5 - 3.0 40 - 200

Các loại kích thước lưng tôn đáp ứng
Standard dimensions of back board

Các loại kích thước tay bass đáp ứng
Standard dimensions of bracket

Lưng tôn kín
Plain back board

Lưng tôn lỗ
Punched back board

Tay bass kệ Vinatech có 4 vấu nên chắc chắn, chịu lực 
tốt hơn sản phẩm khác trên thị trường (thông thường 
chỉ có 3 vấu). Hơn nữa, viền bên ngoài được mài giũa 
thon gọn, không sắc nhọn, đảm bảo độ an toàn cao khi 
sử dụng.

Vinatech bass has 4 lugs, so it is definitely better than 
other products on the market (usually only 3 ones). 
Moreover, the honed outer rim is tapered, not sharp, 
ensuring high safety in use.
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Bàn thu ngân
Premium check

Giỏ kéo siêu thị
Shopping trolley basket

Kệ trưng bày rau củ, quả
Fruit & Vegetable display rack

Sọt để đồ khuyến mại
Sales basket

Xe đẩy hàng siêu thị
Shopping trolley cart

Giỏ nhựa
Plastic basket

3. Phụ Kiện/ Accessory
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Rào chặn mâm
Fence

Móc treo đơn 6
Single gridwall hooks 6

Móc bát đĩa
Gridwall plate hanger

Giỏ mì
Stainless steel basket

Mica gắn giá móc treo
Mica price tag

Thanh ngang 13x26
Horizontal bar 13x26
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Dự án chuỗi siêu thị Vinmart
The Vinmart supermarket projects

Dự án kệ siêu thị Lotte
The Lotte supermarket projects

Dự án chuỗi siêu thị GO! BigC
The BigC supermarket projects
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Dự án kệ siêu thị Co.opmart
The Co.opmart supermarket projects

Dự án kệ siêu thị The City
The City supermarket projects

Dự án kệ siêu thị Concung
The Concung supermarket projects
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II. KỆ QUẢNG CÁO/ ADVERTISING SHELF
Kệ quảng cáo không đơn thuần là giá kệ trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn hỗ trợ thúc đẩy bán hàng và truyền tải 
thông điệp trong chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất kệ quảng cáo cho các nhãn hàng lớn như PepsiCo, Makita, Nutifood, Vinamilk,... 
Vinatech Group đủ năng lực để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và tiến độ lắp đặt 
ở tất cả các ngành (nước giải khát, kim khí, sơn nội ngoại thất,...).

Advertising shelves are not just items for displaying and introducing products, but also supporting sales promotion and 
conveying messages in effective communication campaigns.
With more than 10 years of experience in producing advertising shelves for major brands such as PepsiCo, Makita, 
Nutifood, Vinamilk, ... Vinatech Group has enough capacity to be ready to meet all requirements of customers in terms of 
quantity and quality. and installation progress in all industries (beverage, metal, exterior paint, ...).

Đặc điểm sản phẩm:
- Kệ quảng cáo được thiết kế riêng biệt từng chi tiết, đóng 
thùng, dễ lắp đặt, vận chuyển.
- Nguyên liệu thép theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản.
- Nguyên liệu bột sơn tĩnh điện nhập khẩu theo tiêu chuẩn 
châu Âu.
- Kệ thiết kế theo phương pháp lắp ghép, tháo lắp
dễ dàng.
- Dung sai nguyên vật liệu 0.5%.

Specifications:
- Advertising shelves are designed separately for each 
detail, packed in boxes, easy to install and transport.
- Steel material quality match with the Japanese
standard.
- Powder coating materials are imported according
to European standards.
- Shelf designed complying with principle of easy
assembly & disassemble.
- Raw material tolerance 0.5%.
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Dự án kệ quảng cáo
Advertising shelf projects
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KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
CUSTOMERS AND PARTNERS
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VINATECH OFFICE
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